
GEMEENTE HEERDE ZOEKT EEN

BURGEMEESTER

WIJ WONEN & WERKEN
WAAR ANDEREN GRAAG 
OP VAKANTIE GAAN

We zijn een landelijke gemeente in Gelderland, langs 
de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle. In onze gemeente 
wonen ruim 19.000 mensen, in de vier kernen Heerde, 
Veessen, Vorchten en Wapenveld.



LANDSCHAP EN ONZE MENSEN
Onze volksaard is bescheiden. We vinden saamhorigheid 

en gemeenschapszin van belang. Dit blijkt onder meer uit 

het rijke verenigingsleven. Inwoners staan voor elkaar en 

voor ánderen klaar. Ons woon- en werkgebied kent een 

grote variatie aan landschappen, zoals het Veluwemassief 

en de IJsselvallei. De hoofdfunctie van ons landgebruik is 

akkerbouw, veeteelt en schapenhouderij. Recreatie heeft 

zich sterk ontwikkeld, met name door de aanwezigheid van 

recreatieplassen en de aantrekkelijke fiets- en wandelroutes 

die langs monumentale boerderijen, archeologische 

monumenten, kerken en landgoederen voeren. Op de heide 

graast een schaapskudde; daar staat ook De Schaapskooi. 

INCLUSIEF EN STERK:
Heerde is een Cittaslow- en Fairtrade gemeente en geeft 

hiermee aan dat gemeenschapszin verder reikt dan de 

eigen gemeentegrens. Cittaslow is een internationaal 

keurmerk voor gemeenten die hoog scoren op kwaliteiten 

als landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, 

cultuurhistorie en behoud van identiteit. Bij Fairtrade gaat 

het om het stimuleren van eerlijke handel.

We zijn een kleine, zelfstandige gemeente. We staan voor een 

inclusieve samenleving waaraan iedereen kan meedoen.

Onze problemen en uitdagingen zijn net zo groot als bij 

een willekeurige andere gemeente. We zijn te klein om 

alles zelfstandig aan te pakken en werken in verschillende 

samenwerkingsverbanden, zowel op bedrijfsvoering als bij 

strategische opgaven. We werken nauw samen in onder 

meer de Regio Stedendriehoek en de Regio Zwolle/de Kop 

van de Veluwe.

VOORZIENINGEN
Er zijn genoeg voorzieningen, een aanzienlijk winkelaanbod, 

basisscholen en een middelbare school. Verder de polikliniek 

Isala Heerde en goede zorg met verblijfsfuncties. De 

gemeente Heerde heeft ook een rijk cultureel leven. Binnen 

onze gemeente heb je veel mogelijkheden om te sporten, 

individueel of in groepsverband. We zetten ons in om de 

basisvoorzieningen, waar iedereen belang bij heeft, in onze 

dorpen en kernen zoveel mogelijk op peil te houden.

Ook onze gemeente heeft te maken met vergrijzing van de 

inwoners. Dat heeft effect op onze zorgvoorzieningen en 

het benodigde woningaanbod. We bieden een diversiteit

van woonvormen aan en bouwen voor onze woning-

zoekenden en starters.



→ VOORZIENINGEN 

De kerken en maatschappelijke organisaties hebben 

een sociale functie en een verbindende rol in de lokale 

samenleving, in de dorpen en kernen. 

We binden bedrijven die passen binnen het karakter en 

de schaal van Heerde aan ons. Bedrijvigheid geven we 

graag de ruimte. Dankzij onze centrale ligging zijn we een 

interessante vestigingsplaats én woonplaats.

DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
We zijn een betrokken en proactieve gemeente. De 

gemeente heeft de beweging ingezet om  ‘buiten naar 

binnen te brengen’. Dat wil zeggen: zorgen dat de organisatie 

en de ambtenaren (nog) dichter bij de inwoners komen te 

staan. De gemeente bouwt actief mee aan partnerschappen 

met zorgaanbieders, lokale partners, sportverenigingen, 

en steeds meer met de inwoners zelf. Deze beweging vraagt 

om een ambtelijke organisatie die nadenkt over haar eigen 

rol en die uitwisseling zoekt met de samenleving. 

De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheid, durft los 

te laten en geeft ketenpartners het vertrouwen. Ze is er 

vooral om initiatiefnemers met elkaar te verbinden. Zodat 

we met ons allen de ideeën, die bijdragen aan de verdere 

ontwikkeling van Heerde, kunnen omzetten in uitvoerbare 

plannen.

RAAD EN COLLEGE
De gemeenteraad telt 17 leden, verdeeld over zes fracties. 

Het is een actieve raad met veel aandacht voor kansen en 

mogelijkheden. Op momenten is de raad ‘bruisend’ te noemen. 

Het college wil samen met de inwoners, de maatschappelijke 

organisaties, de  plaatselijke ondernemers en de leden van de 

gemeenteraad bouwen aan een plek waar het voor iedereen 

goed leven, werken en wonen is. De titel van het coalitieakkoord 

is niet voor niets:  ‘Samen leven, samen doen’. Hierin staan twee 

termen centraal: Ondernemend en Omgevingsbewust. 

‘SAMEN LEVEN, 
SAMEN DOEN’



HEERDE ZOEKT JOU, 
ALS NIEUWE BURGEMEESTER

UITDAGINGEN
Voor jou als burgemeester wachten er verschillende uitdagingen. 

We vinden het heel belangrijk dat participatie met en in onze 

samenleving de goede vertaalslag krijgt. Zodat de inwoners ons 

goed weten te vinden en er een sterke dialoog ontstaat.

We vinden het van groot belang dat je ons vertegenwoordigt in 

de diverse samenwerkingsverbanden en in de regio. Je behartigt 

de belangen van de gemeente bij de collega-overheden en 

binnen onze samenwerkingsverbanden. Je bent ons boegbeeld.

Je bent een luisterend oor en uitlaatklep, je denkt mee waar nodig 

en geeft iedereen de gelegenheid om de mening te uiten.

Gastvrijheid staat hoog bij ons in het vaandel. Het gaat over 

telefonische en digitale bereikbaarheid en ook over bejegening 

en kwaliteit. Onze gastvrijheid is ons visitekaartje. Dat zien we 

ook bij het opvangen van vluchtelingen. Jij stimuleert dat onze 

dienstverlening steeds beter wordt.

WARM & TOEGANKELIJK, ZO BEN JE
Je bent een benaderbare burgemeester. Je bent een stabiel 

boegbeeld in onze gemeenschap. We zien je bij ‘rouw en 

trouw’. Onze inwoners komen je tegen op straat, bij een 

wandeling door het dorp of tijdens fietstochtjes buiten, in 

de natuur. Je gaat bij inwoners op de koffie vanuit oprechte 

interesse en nieuwsgierigheid. Je stelt je open op, stelt 

vragen en biedt een luisterend oor. 

Als je ieders mening hebt gehoord, ben je besluitvaardig. Je 

bent daadkrachtig en helder over de richting die we opgaan. 

In ons college, in de raad en in de gemeenschap 

geef je richting en je zorgt voor binding. Je bent een 

bruggenbouwer, je bent betrokken en innovatief. Je gaat 

transparant te werk en je bent toegankelijk voor iedereen. 

Kortom: je staat midden in de Heerdense samenleving. De 

inwoners willen dat je inspireert, motiveert en behulpzaam 

bent. Je stimuleert en versterkt samenwerking en zorgt 

ervoor dat belangen bijeenkomen en -blijven. Je opent 

deuren voor anderen.

Aan de inwoners van Heerde is gevraagd om hun gedachten over de nieuwe burgemeester 
te delen met de Vertrouwenscommissie. Liefst 134 van hen hebben dit gedaan. De 

raadpleging laat een duidelijke voorkeur zien voor een onafhankelijke, herkenbare en 
stabiele verbinder/bestuurder, die is gericht op de toekomst van Heerde en zijn bevolking. 

Deze elementen vormen dan ook belangrijke onderdelen van deze profielschets.



Sociabel:  je legt vlot en effectief contact en onderhoudt 

dat contact na de kennismaking ook actief. Je begeeft je 

gemakkelijk in verschillende soorten gezelschap.  

Communicatief:  je bent helder en duidelijk voor 

anderen. Je kunt je makkelijk aansluiten bij verschillende 

gesprekspartners en weet welk taalgebruik past bij de 

toehoorders. Je bent mediawijs.

Bestuurlijke gevoeligheid:  je herkent belangen en 

gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande 

beleid en handelen van college, raad en inwoners. Daar 

kun je ook op anticiperen als dat nodig is. Je bent je 

AAN DE SLAG
Vanzelfsprekend zijn de vijf vaste basiscondities die voor elke goede burgemeester gelden, ook 

voor jou volop van toepassing: integer, herkenbaar, verbindend, stressbestendig en onafhankelijk. 

Als onze burgemeester herken je jezelf duidelijk in de volgende competenties:

bewust van de context waar Heerde zich in bevindt en 

herkent kansen en mogelijkheden als die zich voordoen.

Inlevingsvermogen:  je kunt je verplaatsen in de ander, 

zonder uit het oog te verliezen welke invloed je eigen 

handelen kan hebben. Daar ben je je bewust van. Mensen 

ervaren je als een luisterend oor; je kunt gevoelens en 

behoeften van anderen naar waarde schatten. 

Besluitvaardig:  je neemt beslissingen en onderneemt 

acties. Je geeft richting en sturing met respect voor ieders 

mening. Je neemt een standpunt in en spreekt een oordeel 

uit en geeft ook aan wanneer iets niet kan.  

SELECTIEPROCEDURE
Deze profielschets is vastgesteld door de gemeenteraad van Heerde op 13 maart 2023, in het bijzijn van de commissaris 

van de Koning in de provincie Gelderland, de heer J.C.G.M. (John) Berends. De vertrouwenscommissie voert in de maand 

juni gesprekken met de potentiële kandidaten. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

•    met academisch werk- en denkniveau;

•    met een gevarieerde bestuurlijke ervaring in het 

      openbaar bestuur of het publieke domein;

•    die snel ‘op vlieghoogte’ is en die zich in korte  

       tijd thuis voelt in Heerde;

•    die kennis heeft van het vakgebied openbare orde,

       veiligheid en handhaving, of zich dat zo snel mogelijk 

       eigen weet te maken.

Onze burgemeester is naast voorzitter van het college 

ook actief collegelid, met de portefeuilles Bestuur, 

Samenwerken, Organisatie, Openbare Orde en Veiligheid, 

Dienstverlening en Participatie. Misschien wel de meest 

eervolle functie: het voorzitterschap van De Schaapskooi.

WE ZOEKEN IN HEERDE EEN BURGEMEESTER:

We verheugen ons op een kennismaking met jou!
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